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Nota introdutória 

 

No ano de 2019, a Associação iniciou dois novos projetos, Bonfim em Férias e Sons do Jardim. 

O projeto Sons do Jardim foi um dos projetos financiados pelo Orçamento Colaborativo da 

Junta de Freguesia do Bonfim e foi desenvolvido e executado em parceria com outras 3 

instituições locais – a PELE, a AADID e a Rede Inducar. O projeto iniciou e terminou no ano de 

2019 uma vez que foi desenhado para esse período. 

O projeto Bonfim em Férias surge através de um pedido por parte da Junta de Freguesia do 

Bonfim que, em conjunto com outras instituições locais - como a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens Porto Oriental – identificou a inexistência de uma resposta dada às crianças 

e jovens carenciados da freguesia nos períodos de pausas letivas. Assim sendo, este projeto 

funcionará apenas nesses períodos com financiamento por parte da Junta de Freguesia.  

Uma vez que, no decorrer de 2019, a Associação desenvolveu 4 projetos o balanço será feito a 

cada um desses projetos, seguido do balanço geral.  
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O Meu lugar no Mundo 

 

 Receitas (€) 
Junta de freguesia do Bonfim 

 
3.960,00€ 

Angariações de fundos 
Jantar de Reis 

Jantar novembro 

3.090,10€ 
1.235,00€ 
1.485,10€ 

Donativos pontuais 1.015,11€ 

Padrinhos 370,00€ 

Total 8.435,11€ 

 

 Despesas (€) 

Despesas fixas 
Renda 

Eletricidade 
Água 

Telecomunicações 
Passe 

5.884,06€ 
4.560,00€ 
547,08€ 
280,83€ 
225,00€ 
193,15€ 

Despesas de funcionamento 
Recursos Humanos 

Limpeza e consumíveis 
Espaço 

1.620,78€ 
1.260,00€ 
105,03€ 
162,79€ 

Atividades 
Oceanário 

Acampamento Verão 
Acampamento Páscoa 

1.840,46€ 
550,65€ 
359,40€ 
355,27€ 

 

 

Balanço -1.888,41€ 
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C24 

 Receita (€) 
Pagamentos beneficiários 4.553,95€ 

Junta de Freguesia do Bonfim 2.011,00€ 

 

 Despesas (€) 
Recursos Humanos* 5.644,00€ 

Atividades 757,98€ 

Material de limpeza e escolar 35,57€ 

 

Balanço +127,40€ 

 

 

Bonfim em Férias 

 Receita (€) 
Junta de Freguesia do Bonfim 1.500,00€ 

 

Balanço +1.500,00€ 

 

 

Sons do Jardim 

 Receita (€) 
Orçamento Colaborativo Junta de Freguesia 
do Bonfim 

2.220,25€ 

 

 Despesas (€) 
Recursos Humanos 2.044,00€ 

Material para atividades 24,84€ 

 

Balanço +151,41€ 
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Geral 

 

Balanço -59,60€ 

 

 

Considerações 

O Meu Lugar no Mundo 

A primeira consideração importante a fazer é a diminuição nos encargos relativos às 

despesas fixas com as instalações do projeto e da Associação. Em anos anteriores, 

estas representaram entre 50 a 60% de todas as despesas do projeto. No presente 

ano, em setembro, alteraram-se dois aspetos muito positivos. Primeiramente, foi 

reformulado o protocolo com a Junta de Freguesia do Bonfim que, a partir desse mês, 

passou a pagar a renda do espaço na sua totalidade (380€) em detrimento das 

contribuições anteriores (200€ mensais). Em segundo, foi reforçada a parceria com a 

Farmácia D’Arrábida que, a partir de setembro, passou a encarregar-se do pagamento 

da eletricidade consumida nas instalações.  

No relatório e contas de 2018 foi contabilizado o Prémio de Voluntariado Universitário 

do Santander, no entanto, o valor ganho (3.000€) ficou apenas disponível no ano de 

2019. Assim sendo, apesar de, contabilisticamente o balanço do projeto ser negativo 

em 1.888,41€, contabilizado o prémio, o projeto teve um saldo positivo de 1.111,59€.  

 

C24 

É relevante ressaltar uma consideração no que toca ao valor apresentado na 

componente de Recursos Humanos. No ano anterior, como é mencionado no relatório 

e contas de 2018, o projeto ainda não tinha pago ao recurso humano alocado a este 

projeto, tendo para com ele uma dívida de 2.053€. No entanto, por vontade da 

própria, foi pago o valor de 1.682,50€ referente ao período entre junho e dezembro de 

2018. Assim sendo, o balanço relativo apenas a receitas e despesas do ano de 2019 do 

projeto C24 corresponde a um saldo positivo de 1.809,90€.  

 

Tendo as considerações anteriores em mente, o saldo da associação difere do seu 

balanço contabilístico, sendo assim positivo em 4.572,60€. Este é um marco muito 

positivo na história da Associação, que nunca até então tinha registado um saldo 

positivo desta ordem de grandeza.  

 


